
Eenige kleine mededeelingen naar aanleiding van 

"De Zeeusehe Nachtegael'' 

DOOR 

C. W. BRUINVIS. 

IJLEN de heer J. G. FREDERIKS zegt in zijn artikel De Zeeusche 

Nachtegael (XIV blz. 82 noot) : "terwijl de echtgenoot van ANNA 

[ROEMERS] Baljuw was, dat niet veel anders beteekent dan dat hij 
onroomsch was." Dr. N. BEETS licht ons in zijne uitgaaf der 

gedichten van ANNA ROEMERS, (2° deel bl. 2I I), anders in, als 

hij, van mr. DOMINICUS BOOT VAN WESEL sprekende, getuigt: 
,,z ij n v a d e r was JAN VAN WESEL, baljuw van de Zijpe en dus van de gerefor- 
meerde religie, zijne moeder JOSINA BOOT, zuster van DOMINICUS BOOT, tot 1619 
baljuw en dijkgraaf van de Wieringerwaar3". ADRIAAN WESTPHALEN noemt een 
VAN WESEL, en zal daarmede wel den zoon bedoelen, onder de voorname geuzen, 
die door den in 1622 te Alkmaar gekomen pater-franciscaan HENDRIK HUIBERTSZ. 
BUITENDIJK tot de oude kerk zijn teruggebracht. Of deze overgang voor of na 
VAN WESELS huwe1ijk (I i Februari 1624) heeft plaats gehad, moet in het midden 

gelaten worden. 
. De Zeeusche nachtegaal brengt ons tot de Fransche, FRANCISCA DUARTE, 

die door haar zang de saamgekomenen op het Muiderslot bekoorde. Dr. BEETS 
doet in het bovenaangehaald werk (bl. 249) eenige mededeelingen over hare familie, 
maar verklaart daardoor evenmin de oorzaak van haar verschijnen te Muiden als 
hare bekendheid met de dochters van RO?1?IER VISSCHER. Een helaas zeer ge- 
schonden grafzerk op het koor der Groote Kerk te Alkmaar schijnt het spoor te 

wijzen om in deze tot wetenschap te komen. Die zerk mist een deel van haar 

vroegere breedte, toont het door Dr. BEETS naar opgaaf van ALB:ERDINGK THI]l\1 
vermelde wapen en als randschrift..... leyt begrave1t dvarte roderiges dvarte soon c 
Va1? diego dvarte van aizt2u...., zoodat de tijdsaanwijzing is verloren gegaan. 

De overledene liet geene andere erfgenamen na dan zijne zuster, gehuwd 
met FRANCISCUS FERDINANDEZ DU PAS, die den 28 September 1641 voor kerl:- 
meesters verscheen, het graf eischende, waarop hem werd "te goed gedaan t geen 
hij op zijn graf verloren had." 

't Is ons volkomen onbekend wat DLVVART DE RODRIGES, zooals kerk- 
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meesters hem noemden, naar Alkmaar heeft geleid; maar de veronderstelling is 
niet gewaagd, dat hij een broeder was van GASPAR DUARTE gezegd DE \NEERT, 
overleden te Antwerpen in 1653, en dat zijne oomzegster FRANCISCA zijne huis- 

houding bestuurde. Wellicht is hij reeds v66r 1640 overleden, wat oorzaak kan 

zijn geweest van FRANCISCA's terugkeer naar Antwerpen, waar ANNA ROEMERS 
haar in dat jaar met haren vader hoorde musiceeren. Voor het door Dr. BEETS 
zeer v=aarschijnlijk geacht geval, dat FRANCISCA de echtgenoot zou zijn geweest 
van een te Alkmaar woonachtigen FRANCISCO DUARTE, vonden ivij geenerlei 
bevestiging. 

Van de beide zonen van ANNA ROEMERS stierf de jongste, JOHAN, reeds 
in 1647, en leefde de oudste, de advocaat RoEMER of ROMAKUS, nog in 1693, 
althans van dat jaar is een der twee in het Alkmaarsche museum bewaarde ge- 
schriftjes van zijne luidende : 

Ad 
D. LAURENT1UM. 

Cur te LAURENTI non terruit ignea crates ? 
' Me quia torrebat fortior ignis amor. 

' Sed divinus amor, quo dum torretur ab igne 
Gaudet, ut in mediis, mens salamandra focis. 

0, quoque sic superet melioribus ignibus ignes . 
Mcntibus in nostris divus amoris amor! t 

Romane i 6g3. 

Dichtte hij in het hollandsch en in het latijn, zijn eenige zoon DOMINICUS 

(in 1677 leefden van deze ook 4 zusters) was mede niet vreemd aan de letteren, 
.in i 66g te Amsterdam De Lagchnzde Apollo en te Zaltbommel De open ?e?izzkel 
der zanbgodi?a?zeza uitgevende. I?ij beleefdc van den zoon het tegendeel van 

genoegen, zoodat hij zich genoodzaakt zag hem in het tuchthuis te plaatsen, 
gelijk wij meenen te mogen afleiden uit de volgende aanteekening; April 
1686 vergaderen met burgemeesteren [van Alkmaar] ms. ROMANUS VAN WESEL 
en REYNIER COETENBURG. over het geschil tusschen VAN WESEL en zijn zoon, 

wegens de alimentatie door hem te praesteeren. Door tusschenspreken van bur- 

gemeesteren neemt VAN WESEL aan, op tijd, door burgemeesteren te bepalen, 
aan zijn zoon tot zijne uitrusting te zullen geven zeker legaat aan hem gemaakt 
ter somme van 400 R.guldens en verder jaarlijks ten einde als voren 100 Rijks- 
daalders ingaande dato dezes, op termijnen en aan een persoon door burgemees- 
teren aan te wijzen, mits den voornoemden zijnen zoon stellende op vrije voeten 
en betalende de kosten, in de .ltiloriaan en elders tot nu toe gemaakt.'' 

1) Het andere is eene latijnsche en hollandsche verklaring van het opschrift voor den hoofdgcvel van 
de waag te Alkmaar. ° ' 


